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RESUMO 

MOREIRA, E. A. Análise da variação na concentração dos ácidos clorogênicos diante 
de diferentes tratamentos pós-coleta. 2017. 228f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2017. 

Considerando que diversas atividades biológicas dos ácidos clorogênicos já foram 
descritas na literatura, uma melhor compreensão da biossíntese e do acúmulo 
desses polifenois nas plantas está diretamente vinculada aos parâmetros de 
qualidade de fitoterápicos.  Este trabalho teve o objetivo de monitorar a variação na 
concentração de metabólitos secundários do grupo dos ácidos clorogênicos no 
tecido foliar de diversas espécies diante de diferentes tratamentos pós-coleta. Este 
monitoramento foi realizado através da quantificação das substâncias por 
cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada à espectrometria de massas em 
sequência (CLUE-EM/EM). Na primeira fase do estudo, foram coletadas folhas de 
cada espécie selecionada para o estudo (Caju - Anacardium occidentale L.; Graviola 
- Annona muricata L.; Pata-de-Vaca - Bauhinia variegata L.; Limão - Citrus limon (L.) 
Burm. f.; Café - Coffea arabica L.; Pitanga - Eugenia uniflora L.; Alecrim - 
Rosmarinus officinalis L., e Jambolão - Syzygium cumini (L.) Skeels). As folhas 
foram submetidas a um processo de extração e os extratos obtidos foram analisados 
por CLAE-EM/EM. Foram encontradas nove substâncias monossubstituídas nas 
posições 3, 4 e 5 pertencentes aos subgrupos dos ácidos p-cumaroilquínicos, 
cafeoilquínicos e feruloilquínicos dos ácidos clorogênicos, além de ácidos di-
cafeoilquínicos. A identificação dos sinais cromatográficos foi realizada por meio dos 
padrões de fragmentação de cada composto. Na segunda fase do estudo, foram 
coletadas quatro folhas dos indivíduos em estudo. As folhas foram congeladas em 
nitrogênio líquido (para interrupção do metabolismo) em tempos diferentes: 
imediatamente após a coleta (T0), 30 min após a coleta (T0,5), 1 h após a coleta 
(T1) e 2 h após a coleta (T2). Este procedimento foi realizado uma vez por mês 
durante seis meses. Em outro momento foram retiradas seis folhas de três 
indivíduos de espécies selecionadas (Alecrim, Pitanga, Pata-de-Vaca, Limão e Café) 
e cada folha foi congelada nos tempos T0 (imediatamente após a coleta), T6 (6 h 
após a coleta), T12 (12 h após a coleta), T24 (24 h após a coleta), T48 (48 h após a 
coleta) e Ts (após secagem das folhas – aproximadamente 30 dias após a coleta). O 
material coletado foi extraído e analisado por CLUE-EM/EM, no modo MRM. O 
método analítico quantitativo foi validado, considerando os parâmetros de 
linearidade, exatidão e precisão. As concentrações dos ácidos clorogênicos em 
estudo não apresentaram um padrão de variação que se relacione com os tempos 
de tratamento ou um aumento linear nas respostas dentro do intervalo de 2 h após o 
início do catabolismo do tecido. As amostras com tempos de tratamento mais longo, 
por sua vez, apresentaram aumento significativo de diversos compostos nas folhas 
que não tiveram seu metabolismo interrompido 30 dias após a coleta. Este acúmulo 
de ácidos clorogênicos corrobora a hipótese de que o aumento da concentração 
destes compostos pode estar relacionado ao catabolismo de polímeros fenólicos de 
maior massa. 
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ABSTRACT 
MOREIRA, E. A. Analysis of the variation on chlorogenic acids’ concentration towards 
different post-harvest treatments. 2017. 228f. Dissertation (Master). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2017. 

Considering that diverse chlorogenic acids’ biological activities have been described, 
a better understanding of their biosynthesis and accumulation is closely related to 
phytotherapics’ quality parameters. This research aimed to monitor the variation on 
the concentration of secondary metabolites from the chlorogenic acids’ group on the 
leaf’s tissue of diverse species, towards different post-harvest treatments. The 
monitoring was performed through the quantification of the compounds by UPLC-
MS/MS. On the first phase of the project, leaves from each selected species 
(Cashew - Anacardium occidentale L.; Soursop - Annona muricata L.; Pata-de-Vaca - 
Bauhinia variegata L.; Lemon - Citrus limon (L.) Burm. f.; Coffee - Coffea arabica L.; 
Cherry - Eugenia uniflora L.; Rosemary - Rosmarinus officinalis L., and Jambolan - 
Syzygium cumini (L.) Skeels) were harvested. This material was submitted to an 
extraction process, and the obtained extracts were analyzed by HPLC-MS/MS. Nine 
substances were found, monossubstituted on positions 3-, 4- and 5-, belonging to the 
subgroups of p-coummaroylquinic, caffeoylquinic and feruloylquinic acids, in addition 
to dicaffeoylquinic acids. The chromatographic signals’ identification was preceded 
observing the fragmentation pattern of each compound. On the second phase of the 
study, four leaves were collected from each individual. The leaves were frozen with 
liquid nitrogen (to interrupt the metabolism) on different moments – immediately after 
the collection (T0), 30 min after de collection (T0,5), 1 h after the collection (T1) and 
2 h after the collection (T2). This procedure happened once a month during six 
months. On August, 2016, a different collection was performed for a broader 
observation: six leaves were harvested from three individuals from selected species 
(Rosemary, Cherry, Pata-de-Vaca, Limon and Coffee), and each leave was frozen on 
T0 (immediately after the collection), T6 (6 h after the collection), T12 (12 h after the 
collection), T24 (24 h after the collection), T48 (48 h after the collection) and Ts (after 
leaf’s drying – approximately 30 days after collection). The harvested material was 
extracted and analyzed by UPLC-MS/MS, on MRM mode. The analytical method was 
validated for linearity, accuracy and precision. Chlorogenic acids’ concentrations did 
not show a pattern of variation that related to the different treatments or a linear 
increase on response until 2 hours after the beginning of the tissue catabolism. The 
samples submitted to a broader treatment interval, however, showed a significant 
rise on the concentration of different compounds, on leaves that did not have their 
metabolism interrupted until 30 days after the collection. This accumulation of 
chlorogenic acids agrees with the hypothesis that the raise on the concentration of 
these substances can be related to the catabolism of polymeric phenols of higher 
mass. 
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1. Introdução 

1.1. Metabolismo Secundário e Relógio Circadiano 

Metabólitos secundários são compostos que ocorrem naturalmente em 

vegetais e são sintetizados através de diferentes vias bioquímicas fortemente 

influenciadas por fatores externos bióticos e abióticos (Pavarini et al., 2012). Estas 

substâncias químicas possuem pouca ou nenhuma função nos processos de 

fotossíntese, respiração celular, crescimento e desenvolvimento dos organismos. 

Ainda assim, geralmente se acumulam em diferentes tecidos (Crozier et al., 2009) e 

desempenham importante função na adaptação da planta ao ambiente e na 

interação destes indivíduos com o ecossistema (Bourgaud et al., 2001). 

A composição química dos tecidos das plantas pode sofrer alterações devido 

a uma variedade de fatores, como o genótipo de cada indivíduo, condições 

ambientais, a presença de herbívoros, etc. (Bowers & Stamp, 1993). Dentre os 

principais fatores externos que influenciam a produção de metabólitos secundários, 

podemos citar a temperatura, a disponibilidade hídrica, a intensidade de radiação 

UV, a disponibilidade de nutrientes no solo, a altitude, a poluição atmosférica, fatores 

mecânicos e ataque de patógenos. Além destes, os ciclos sazonais e circadianos 

também são determinantes na concentração e na natureza dos produtos de 

metabolismo encontrados no material vegetal (Fig. 1) (Gobbo-Neto & Lopes, 2007; 

Pavarini et al., 2012). 

Acredita-se que os organismos apresentam um relógio circadiano endógeno 

devido ao fato de que muitas funções biológicas importantes ocorrem ritmicamente, 

com duração de aproximadamente 24 h. A persistência destes ritmos sob condições 

ambientais constantes demonstra um controle que busca sincronizar e potencializar 

processos celulares, fisiológicos e comportamentais, em antecipação a mudanças 

periódicas no meio ambiente de um organismo, proporcionando-lhes, portanto, 

vantagens adaptativas. A regulagem temporal de funções biológicas é de 

fundamental importância em plantas, e pode ser avaliada em função dos inúmeros 

eventos fisiológicos que apresentam ritmicidade circadiana, pois estas devem 

responder in situ a mudanças em seu meio ambiente (Barak et al., 2000; Harmer et 

al., 2000; Anderson & Kay, 1996; Pavarini et al., 2012). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Principais fatores externos que podem afetar o conteúdo de metabólitos 
secundários de uma planta. Figura retirada do periódico Química Nova 
(http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol30No2_374_25-RV05289.pdf) com a 
autorização da Diretoria da Sociedade Brasileira de Química. 

 

O modelo conceitual clássico do relógio que origina esses ritmos circadianos 

compreende três componentes básicos – as rotas de entrada, o oscilador e as rotas 

de saída. O oscilador é o marca-passo do sistema, e é o responsável por gerar um 

ritmo circadiano autossustentável, entretanto, para ter significância biológica, o 

período do ritmo deve ser sincronizado com o ambiente externo. Assim sendo, as 

rotas de entrada traduzem sinais temporais do meio ambiente para o oscilador. 

Estes sinais vêm mais comumente das transições diárias claro-escuro ou de 

mudanças na temperatura, mas outros sinais ambientais como o embebecimento de 

sementes também podem ajustar o relógio. Completando o modelo de relógio 

circadiano estão as rotas de saída, que estabelecem uma ligação entre o oscilador e 

os vários processos biológicos cujos ritmos são por ele controlados. Os processos 

fisiológicos que se apresentam sob controle do relógio circadiano incluem: controle 

de expressão gênica, níveis iônicos intracelulares, florescimento, movimentos das 

folhas, abertura dos estômatos, abertura das pétalas, movimentação de cloroplastos 

e fosforilação proteica (Barak et al., 2000; Anderson & Kay, 1996). 

Dentre os genes sob controle deste relógio biológico, os que mais se 

destacam, pela importância fisiológica e pelo controle de rotas de produção de 



 

 

metabólitos secundários, são: genes implicados nos processos de consumo, 

transporte e armazenamento de açúcares produzidos na fotossíntese, que têm seu 

pico de expressão perto do fim do dia; um grande agrupamento de genes implicados 

nas reações de coleta de luz para a fotossíntese, que têm sua expressão máxima 

próxima ao meio do dia, e genes que codificam uma série de enzimas envolvidas na 

modificação lipídica, que são regulados para ter sua expressão próxima ao anoitecer 

- o que é consistente com ritmos observados nos níveis de dessaturação de lipídeos 

da membrana, que são correlacionados com aumento na resistência ao frio durante 

a noite (Harmer et al., 2000). 

 

1.2. Ácidos Clorogênicos 

Compostos fenólicos são substâncias que constituem uma das classes mais 

comuns e abundantes de metabólitos secundários em plantas. São caracterizados 

por apresentarem ao menos um anel aromático com um grupo hidroxila (fenóis) ou 

mais (polifenois) ligados a ele. Dentro deste grande grupo, podem ser observados 

desde monômeros simples, de baixa massa molecular, até polímeros grandes e 

complexos. Seus derivados podem ser categorizados de acordo com o número e a 

disposição dos seus átomos de carbono, tais como: ácidos fenólicos, acetofenonas, 

ácidos fenilacéticos, ácidos hidroxicinâmicos, cumarinas, naftoquinonas, xantonas, 

estilbenos, flavonoides, etc. (Crozier et al., 2009; Lattanzio et al., 2006). 

Os ácidos clorogênicos são classificados como polifenois não-flavonoidicos, 

C6C3 hidroxicinamatos ou fenilpropanoides. Esta classificação se aplica por serem 

derivados formados a partir da conjugação dos ácidos hidroxicinâmicos (ácidos p-

cumárico, cafeico, ferúlico ou sinapínico) ao ácido quínico, principalmente (Fig. 2). 

Dentro da classe dos ácidos clorogênicos, os principais subgrupos são os ácidos 

cafeoilquínicos (Fig. 3) e dicafeoilquínicos, formados a partir da esterificação do 

ácido quínico com uma ou duas unidades de ácido cafeico, além de ocorrerem 

também de forma ampla os ácidos feruloilquínicos (Fig. 3), ésteres de ácido quínico 

com ácido ferúlico. Os ácidos, p-cumaroilquínicos (Fig. 3), cafeoil-feruloilquínicos e 

feruloil-cafeoilquínicos são considerados substâncias minoritárias, mas também 

podem ser observados em diferentes espécies (Crozier et al., 2009; Campa et al., 

2005; Clifford, 2000). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estruturas do ácido quínico e dos ácidos hidroxicinâmicos precursores dos ácidos 
clorogênicos. Os ácidos hidroxicinâmicos (substituintes) se conjugam ao ácido quínico em 
diferentes posições (R3, R4 e R5), formando os ácidos clorogênicos. 

 

Substituintes 

Ácidos Clorogênicos - Nome e abreviação R3 R4 R5 

ácido 3-O-cafeoilquínico (3-CQA) C H H 

ácido 5-O-cafeoilquínico (5-CQA) H H C 

ácido 4-O-cafeoilquínico (4-CQA) H C H 

        

ácido 3-O-p-cumaroilquínico (3-pCoQA) p-Co H H 

ácido 5-O-p-cumaroilquínico (5-pCoQA) H H p-Co 

ácido 4-O-p-cumaroilquínico (4-pCoQA) H p-Co H 

        

ácido 3-O-feruloilquínico (3-FQA) F H H 

ácido 5-O-feruloilquínico (5-FQA) H H F 

ácido 4-O-feruloilquínico (4-FQA) H F H 

        

ácido 3,4-di-O-cafeoilquínico (3,4-diCQA) C C H 

ácido 3,5-di-O-cafeoilquínico (3,5-diCQA) C H C 

ácido 4,5-di-O-cafeoilquínico (4,5-diCQA) H C C 



 

 

 

Figura 3. Estruturas de ácidos clorogênicos pertencentes aos subgrupos dos ácidos 
cafeoilquínicos, cumaroilquínicos e feruloiquínicos. 

 

Acredita-se que a produção de fenilpropanoides em diferentes tecidos 

vegetais seja estimulada, principalmente, pela incidência de raios UV, podendo 

também ser alterada pela disponibilidade hídrica. Estudos já mostraram que tanto 

frutas quanto folhas de diferentes espécies apresentam maior concentração destes 

metabólitos quando expostas por mais tempo ou a uma maior intensidade de 

radiação solar (Zupan et al., 2014; Fukuoka, et al., 2014; Sampaio et al., 2016). A 

incidência de raios UV e altas temperaturas influenciam a expressão gênica de 

enzimas da via biossintética dos fenilpropanoides, como a fanilalanina amônia-liase 

(PAL), primeira enzima desta via, gerando acúmulo de substâncias C6C3 e, 

consequentemente, de ácidos clorogênicos (Inostroza-Blancheteau et al., 2014; 

Payyavula et al., 2015; Neugart et al., 2016). 

 



 

 

Existem diferentes propostas descrevendo a via biossintética dos ácidos 

clorogênicos, considerando que estes metabólitos secundários façam parte da via 

dos fenilpropanoides. Na Figura 4 estão apresentadas três rotas com o ácido 5-

cafeoilquínico como produto final (Valiñas et al., 2015). A primeira consiste na 

esterificação do ácido quínico com p-cumaroil-CoA, seguida da hidroxilação do ácido 

p-cumaroilquínico para formar o ácido clorogênico. A segunda rota possui quatro 

etapas consecutivas: esterificação do ácido chiquímico com p-cumaroil-CoA; 

hidroxilação do p-cumaroilchiquimato para formar o ácido cafeoilchiquímico; 

desesterificação para produzir cafeoil-CoA, que, então, é re-esterificada ao ácido 

quínico para formar o ácido clorogênico. E, finalmente, na terceira rota, a cafeoil-

CoA é sintetizada a partir do ácido p-cumárico via ácido cafeico, gerando ácido 

clorogênico após esterificação com o ácido quínico, como na última etapa da 

segunda rota (Schoch et al., 2001; Niggeweg et al., 2004; Matsuda et al., 2005). 

Diversas enzimas fazem parte das etapas presentes no processo de biossíntese, 

sendo a hidroxicinamoil-CoA quinato hidroxicinamoil transferase (HQT) e a 

hidroxicinamoil-CoA chimquimato/quinato hidroxicinamoil transferase (HCT) 

consideradas as mais importantes para a formação do ácido 5-cafeoilquínico 

(Payyavula et al., 2015). 

 

 

 



 

 

Figura 4. Rotas biossintéticas propostas para a produção do ácido 5-cafeoilquínico a partir 
da via dos fenilpropanoides. Adaptado de Valiñas et al., 2015. 



 

 

Outros estudos foram desenvolvidos com o intuito de compreender a função 

dos ácidos clorogênicos nas plantas em que são produzidos. Mondolot e seus 

colaboradores (2006) observaram a histolocalização dos derivados dos ácidos 

cafeoil e feruloilquínicos durante o desenvolvimento foliar da espécie Coffea 

canephora. O estudo concluiu que, em folhas jovens, as substâncias se acumulam 

principalmente nas células do clorênquima. Esta localização pode significar que os 

ácidos clorogênicos possuem papel protetor (contra estresse oxidativo ou contra 

danos causados pela incidência de raios UV, por exemplo) nos cloroplastos e/ou que 

a biossíntese destes metabólitos se dá nestas organelas. Em folhas em 

desenvolvimento, por sua vez, o acúmulo de derivados dos ácidos clorogênicos foi 

observado em células do floema. O acúmulo de 5-CQA em feixes vasculares, e mais 

especificamente no floema primário, apoia a hipótese de que esta substância seja 

um precursor da lignina, transportado das folhas mais jovens para as mais maduras. 

Outra investigação, buscando compreender a produção e a atividade de um 

derivado fenólico, mostrou que o ácido cinâmico, precursor da classe de metabólitos 

em estudo, deve ser produzido na forma de isômero trans, que não possui atividade 

na planta, e convertido, por exposição à radiação UV, ao isômero cis, responsável 

pela iniciação da formação de raízes laterais ao agir como inibidor de efluxo celular 

de auxina (Steenackers et al., 2017).  

Além das atividades biológicas que desempenham nas plantas, os ácidos 

clorogênicos possuem grande importância econômica: são compostos presentes em 

diversos vegetais, e podem ser responsáveis por características organolépticas 

relevantes em determinados alimentos, como, por exemplo, o amargor característico 

do café após a torragem dos grãos (Campa et al., 2005). Atividades farmacológicas 

também já foram atribuídas aos ácidos clorogênicos, tanto na ingestão pela dieta, 

quanto na administração terapêutica. Os principais efeitos do ácido 5-cafeoilquínico 

relatados são consequência da regulação de vias de sinalização, eliminação de 

radicais livres e/ou redução da produção de mediadores pró-inflamatórios em 

diferentes tecidos. Entre as atividades farmacológicas já descritas na literatura, as 

principais são antioxidante (Ohnishi et al., 1994; Sato et al., 2011; Iwahashi et al., 

1990), anti-inflamatória (Shin et al., 2015; Francisco et al., 2013; Krakauer, 2002; 

Shin et al., 2015; Hebeda et al., 2011), hepatoprotetora (Shi et al., 2009; Yun et al., 

2012; Ji et al., 2013), neuroprotetora (Kwon et al., 2010; Hara et al., 2014; Qu et al., 



 

 

2014; Shen et al., 2012), reguladora do metabolismo de glicose e lipídios (De Sotillo 

& Hadley, 2002; Ong et al., 2013; Mccarty, 2005; Li et al., 2009; Cho et al., 2010), 

além de antitumoral (Jin et al., 2005; Lee & Zhu, 2006), antiartrítica (Chen et al., 

2011; Chauhan et al., 2012) e cardioprotetora (Al-Rasheed et al., 2014; Li et al., 

2014). 

Diversas espécies e famílias vegetais são conhecidas por produzirem ácidos 

clorogênicos como alguns dos seus principais metabólitos. Entre as plantas 

produtoras destas substâncias, muitas são rotineiramente consumidas na dieta 

humana. Clifford (1999) cita como exemplo bebidas, como café, chá verde e mate, e 

alimentos, tais como maçã, pera e frutas cítricas, além das hortaliças couve e 

repolho. Um ponto forte a se destacar da literatura helvética ou da medicina 

tradicional chinesa, que se utilizam de espécies vegetais ricas em ácidos 

clorogênicos, são os processos de secagem reportados, similares ao que muito se 

conhece dos chás. O melhor produto normalmente está relacionado à secagem lenta 

e, preferencialmente, à sombra, o que pode estar, em hipótese, relacionado ao 

maior teor desses metabólitos (Ehrman, Barlow & Hylands; 2007, 2010). 

 

1.3. Espécies em estudo 

As espécies foram selecionadas de acordo com informações disponíveis na 

literatura (Clifford, 1999; Marques & Farah, 2009) acerca da produção de metabólitos 

secundários da classe dos ácidos clorogênicos pelas famílias às quais pertencem. 

1.3.1. Anacardium occidentale L. (Família Anacardiaceae) 

Popularmente conhecida como cajueiro (Fig. 5), é uma árvore de pequeno porte com 

frutos comumente consumidos na dieta. Tradicionalmente, suas folhas são utilizadas 

para tratar doenças reumáticas e hipertensão (Andarwulan et al., 2012; Nugroho et 

al. 2013). Atividades antibacteriana (Tan & Chan, 2014), antihiperglicêmica e de 

proteção renal (Tedong et al., 2006) foram constatadas em suas folhas. Efeito 

antioxidante foi observado tanto em extrato de folhas (Tan & Chan, 2014) quanto de 

polpa do pseudofruto e de castanhas de Caju (Trevisan et al., 2006). Um estudo 

desenvolvido por Dionísio e colaboradores (2015) mostrou que a administração de 

uma bebida funcional contendo caju e yacon (Smallanthus sonchifolius), promoveu 



 

 

melhora na condição de ratos Wistar diabéticos. Estudos fitoquímicos revelaram a 

presença de ácidos fenólicos em concentrações significativas nas folhas de cajueiro, 

aproximadamente 17 mg/100 g de material vegetal fresco (Andarwulan et al., 2012). 

Figura 5. Fotos das folhas de um indivíduo da espécie Anacardium occidentale. 

 

1.3.2. Annona muricata L. (Família Annonaceae) 

As folhas da graviola (Fig. 6) são utilizadas, na medicina tradicional, no 

tratamento de dor de cabeça, insônia, cistite, problemas hepáticos, diabetes, 

hipertensão, além de apresentar atividade anti-inflamatória, antiespasmódica e 

antidesenteria (Di Stasi & Hiruma-Lima, 2002; Sousa et al., 2004; Lorenzi & Matos, 

2008). Pesquisas apontam para um efeito protetor no tecido hepático, contra a 

estresse oxidativo (Adewole & Ojewole, 2009), efeito anti-hiperglicêmico (Adeyemi et 

al., 2009), ação antinociceptiva e antiinflamatória (De Sousa et al., 2010), e efeito 

cicatrizante na pele (Paarakh et al., 2009). Entre as atividades descritas na literatura, 

as ações antitumoral, antiparasitária e inseticida se apresentam como as mais 

importantes (Moghadamtousi et al., 2015). Análise das folhas desta espécie aponta 

a presença de ácidos clorogênicos em concentrações próximas a 55 mg/100 g de 

material vegetal seco (Marques & Farah, 2009), enquanto a polpa da fruta pode 

apresentar cerca de 47 mg de ácidos clorogênicos por 100 g de material vegetal 

seco (Pontes, et al., 2002). 

 

 



 

 

Figura 6. Fotos das folhas de um indivíduo da espécie Annona muricata. 

 
1.3.3. Bauhinia variegata L. (Família Fabaceae) 

Diferentes partes das plantas desta espécie são utilizadas na medicina 

tradicional para o tratamento de úlceras, doenças de pele, condições inflamatórias, 

bronquite e como antídoto para veneno de cobras (Jan et al., 2008; Rao et al., 2008; 

Kirtikar & Basu, 1993). Estudos desenvolvidos com a Pata-de-Vaca (Fig. 7), seu 

nome popular, apontam para diversas ações biológicas, entre elas: antibacteriana 

(Parekh et al., 2009), imunomodulatória (Ghaisas et al., 2009) e antitumoral 

(Rajkapoor et al., 2003b). Observou-se, ainda, ação antioxidante (Mishra et al., 

2013) e antiulcera (Rajkapoor et al., 2003a), esta última dando embasamento ao seu 

uso tradicional. Pertencendo à família Fabaceae, descrita por Clifford (1999) como 

uma das produtoras de metabólitos secundários da classe dos ácidos clorogênicos, 

espera-se que a B. variegata também produza estas substâncias. 

Figura 7. Fotos das folhas de um indivíduo da espécie Bauhinia variegata. 



 

 

1.3.4. Citrus limon (L.) Burm. f. (Família Rutaceae) 

  O limão (Fig. 8) é conhecido por ser uma importante fonte de diferentes 

componentes químicos naturais, especialmente polifenois do tipo flavonoides, 

produzindo, também, ácidos clorogênicos (Del Río et al., 2004; González-Molina et 

al., 2010). As substâncias presentes no limão possuem ação benéfica sobre 

doenças cardiovasculares e coronárias, câncer, obesidade e sobre o metabolismo 

de lipídios (González-Molina et al., 2010). Foram observadas, ainda, atividade 

antioxidante no extrato das sementes (Luzia & Jorge, 2009) e atividade larvicida 

sobre Aedes aegypti L. no óleo essencial (Furtado et al., 2005). 

Figura 8. Fotos das folhas de um indivíduo da espécie Citrus limon. 

 
1.3.5. Coffea arabica L. (Família Rubiaceae) 

O café (Fig. 9) é uma das bebidas mais consumidas ao redor do mundo, e 

para muitas pessoas representa a principal fonte de ácidos clorogênicos da dieta – 

podem estar presentes de 20 a 675 mg desta substância em cada porção de 200 mL 

da bebida (Clifford, 1999). Tradicionalmente, diferentes partes do cafeeiro são 

usadas para o tratamento de gripe, anemia, edema, astenia, raiva, hepatite e 

problemas hepáticos, além de ser utilizado como estimulante, antitussígeno e 

cardiotônico (Bisht & Sosidia, 2010). O potencial antioxidante do café também é 

bastante conhecido, e normalmente é associado à presença do ácido 5-

cafeoilquínico (Abrahão et al. 2010; Daglia et al. 2000). Além desta atividade, foram 

estudados, também seu potencial anti-inflamatório (Chandra, et al.,  2012), 

antimicrobiano (Daglia, et al., 1994) e fotoprotetor, contra o envelhecimento da pele 

(Chiang, et al. 2011).  



 

 

Figura 9. Fotos das folhas de um indivíduo da espécie Coffea arabica. 

 
1.3.6. Eugenia uniflora L. (Família Myrtaceae) 

Mais conhecida como Pitanga (Fig. 10), esta planta vem sendo utilizada como 

anti-hipertensivo, diurético, adstringente, antipirético, antirreumático, e no tratamento 

de doenças digestivas, além de suas folhas serem utilizadas em casos de bronquite, 

gripe e problemas intestinais (Consolini & Sarubbio, 2002). Um estudo, buscando 

dar base ao uso empírico desta planta nos casos de hipertensão, comprovou ação 

hipotensiva e diurética do extrato aquoso das folhas (Consolini et al., 1999). Foram 

demonstradas, também, atividades antioxidante, antimicrobiana (Victoria et al., 

2012), citotóxica (Ogunwande et al., 2005), além de melhoras em quadros de 

diabetes e obesidade através da redução da hiperglicemia pós-prandial e da 

hipertrigliceridemia (Arai et al., 1999). 

Figura 10. Fotos das folhas de um indivíduo da espécie Eugenia uniflora. 

 



 

 

1.3.7. Rosmarinus officinalis L. (Família Lamiaceae) 

Popularmente chamada de alecrim (Fig. 11), esta erva pertence à família 

Lamiaceae, conhecida por produzir polifenois, mais especificamente ésteres do 

ácido cafeico, como metabólitos secundários (Clifford, 1999). Na medicina 

tradicional, seu uso já foi descrito para diversos tratamentos, como para doenças 

inflamatórias, fadiga física e mental, histeria e depressão (Machado et al., 2012). 

Seu óleo essencial apresenta atividade antioxidante, hepatoprotetora (Manzo et al., 

2016; Rašković et al., 2014) e bactericida para a espécie Clostridium perfringens, 

podendo ser usado como conservante de alimentos (Radaelli et al., 2016). Além 

disso, suas atividades hipoglicêmica e hipolipidêmica podem estar ligadas à 

capacidade de inibição das enzimas lipase sensível a hormônio (HSL) e lipase 

pancreática (PL), de maneira dose-dependente (Bustanji et al., 2010). Ácidos 

clorogênicos foram observados no extrato etanólico das folhas secas, que auxiliou 

na prevenção de úlceras gástricas em estudos in vivo (Pires et al., 2013). 

Figura 11. Fotos das folhas de um indivíduo da espécie Rosmarinus officinalis. 

 
1.3.8. Syzygium cumini (L.) Skeels (Família Myrtaceae) 

Na medicina tradicional, o jambolão (Fig. 12), como é popularmente 

conhecido, é utilizado contra disenteria, inflamação e diabetes mellitus (Shafi et al., 

2002). As folhas também são usadas para fortalecer os dentes e a gengiva, e para 

tratar leucorreia, dores de estômago, febre, gastropatias, dermopatias, constipação e 

sangue nas fezes (Warrier et al., 1996; Bhandary et al., 1995).  Em estudos in vitro, 

a casca da fruta apresentou atividade antioxidante (Banerjee et al., 2005), assim 

como o extrato metanólico das folhas, com comprovação da relação direta entre esta 



 

 

atividade e a presença de ácidos clorogênicos (Guleria et al., 2013). O suco, a polpa 

congelada e uma bebida alcoólica fermentada produzida a partir da fruta também 

apresentaram importante atividade antioxidante (Coelho et al., 2016; Oliveira et al., 

2016). O extrato da folha demonstrou ter, ainda, efeito antibacteriano (Gowri & 

Vasantha, 2010), assim como o óleo essencial (Shafi et al., 2002). Atividade 

antiinflamatória foi observada no extrato da casca da árvore (Muruganandan et al., 

2001). Estudos apontam para a hipótese de que o extrato aquoso das folhas e da 

semente tem ação sobre a enzima adenosina desaminase (ADA), influenciando 

processos imunológicos e inflamatórios em diferentes tecidos (Abdalla et al., 2011; 

De Bona et al., 2014; De Bona et al.,2016). Marques & Farah (2009) quantificaram 

ácidos clorogênicos no extrato metanólico de folhas da espécie, encontrando cerca 

de 20 mg desta classe de metabólitos secundários por 100 g de material vegetal 

seco. 

Figura 12. Fotos das folhas de um indivíduo da espécie Syzygium cumini. 

 

1.4. Utilização de sistemas acoplados na identificação e quantificação de 

metabólitos secundários 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é reconhecida, desde o 

início dos anos 80, como a técnica mais versátil para a separação de produtos 

naturais a partir de amostras brutas ou frações. Geralmente as separações são 

realizadas em fase reversa, com fase estacionária C18, metanol:água ou 

acetonitrila:água como fases móveis, e em modo gradiente. A CLAE pode ser 

aplicada tanto para fins de análise qualitativa, quanto quantitativa, e é bastante 



 

 

utilizada no controle de qualidade de produtos naturais (Wolfender, 2009). 

Com o passar do tempo e a necessidade de se obter análises mais rápidas e 

mais eficientes, iniciou-se a busca por novas alternativas, como a utilização de 

colunas cromatográficas mais curtas, o aumento da vazão da fase móvel, a 

aplicação de altas temperaturas (>60°C) na coluna, a utilização de colunas 

monolíticas (que apresentam uma estrutura diferenciada, com maior permeabilidade 

à fase móvel) e a utilização fases estacionárias com partículas reduzidas (2 µm) em 

sistemas cromatográficos convencionais. Porém, a aplicação destes novos 

parâmetros teve como consequência a redução de resolução e desempenho 

cromatográfico, risco de degradação de analitos e dificuldades na obtenção de 

colunas e equipamentos adequados. Assim, a cromatografia líquida de ultra 

eficiência (CLUE) foi desenvolvida para contornar essas dificuldades, utilizando 

colunas mais curtas, com partículas menores que 2 µm e sistemas capazes de 

trabalhar em pressões maiores, de 100 MPa (15000 psi). Com isso, foram 

alcançados: altíssimo desempenho cromatográfico, análises até 20 vezes mais 

rápidas e grande redução na utilização de solventes orgânicos, o que torna o 

processo menos poluente (Maldaner & Jardim, 2009; Cielecka-Piontek et al., 2013). 

Diferentes técnicas cromatográficas podem ser acopladas a diferentes 

analisadores. A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (EM) 

combina as maiores vantagens das duas técnicas: alta seletividade, eficiência de 

separação e obtenção de informações estruturais (massa e fórmula molecular, 

fragmentos) (Vékey, 2001). A evolução de sistemas robustos acoplados, como CL-

EM e CL-RMN, para a detecção, quantificação e/ou identificação dos compostos 

representa um dos progressos recentes mais importantes da química analítica. O 

uso destes sistemas pode tornar dispensável a etapa de isolamento fitoquímico dos 

compostos, que exige grande desprendimento de tempo e conhecimento acerca de 

técnicas específicas, como a cromatografia em coluna e/ou preparativa. Além disso, 

a utilização da CL-EM na separação e caracterização de metabólitos a partir de 

matrizes complexas garante alta seletividade e sensibilidade (Wilson & Brinkman, 

2007; Wolfender, 2009). 

Inicialmente, um dos grandes desafios no acoplamento das técnicas de 

separação e detecção era a incompatibilidade entre os altos fluxos de saída de 



 

 

líquido da coluna cromatográfica e o alto vácuo empregado nos detectores de 

espectrometria de massas. Para superar esta dificuldade, foram desenvolvidas 

fontes de ionização que operam a pressão atmosférica, como a ionização química a 

pressão atmosférica (APCI – atmospheric pressure chemical ionisation) e a 

ionização por eletrospray (ESI – electronspray ionisation). Na ESI, um campo de alta 

voltagem (3 a 5 kV) é aplicado em um capilar através do qual é realizada a 

nebulização do fluxo efluente da coluna, resultando em gotas carregadas. A 

evaporação do solvente diminui o tamanho destas gotas, até que a tensão 

superficial seja reduzida a ponto de liberar os íons gerados, que serão direcionados 

ao analisador (Wolfender, 2009). Neste tipo de ionização, podem ocorrer três 

diferentes reações que culminam na formação de três tipos distintos de espécies 

carregadas: as reações redox (redução/oxidação) geram os íons moleculares (M+•) 

ou (M-•); as reações ácido/base geram moléculas protonadas ou desprotonadas 

([M+H]+ ou [M-H]-), e as reações de coordenação com cátion ou ânions geram 

espécies cationizadas ([M+Na]+, [M+K]+)  ou anionizadas ([M+Cl]-) (Crotti et al., 

2006). 

Existem, também, diversos tipos de analisadores de massas que podem ser 

utilizados de acordo com as necessidades de cada análise. O quadrupolo é um 

analisador de baixa resolução, no qual quatro hastes de metal carregadas são 

dispostas paralelamente, a mesma distância, com voltagens opostas entre os pares 

horizontal e vertical. A diferença entre as voltagens gera um campo elétrico no qual 

a molécula carregada a ser analisada (de relação massa/carga pré-determinada) irá 

se deslocar em movimento oscilatório bidimensional constante até chegar ao 

detector (Ho et al., 2003). O analisador do tipo ion trap, por sua vez, é considerado 

um análogo tridimensional do analisador quadrupolar (Wong & Cooks, 1997). É 

composto de três eletrodos hiperbólicos: um eletrodo em anel, um eletrodo de tampa 

terminal (“end-cap”) de entrada e um eletrodo de tampa terminal de saída, aos quais 

são aplicadas diferentes voltagens, gerando um campo elétrico em que os íons são 

aprisionados e analisados de acordo com sua relação massa/carga. Durante a 

detecção, o potencial do sistema é alterado, gerando instabilidade na trajetória dos 

íons, que são ejetados em direção ao sistema detector (Ho et al., 2003). 

Para a obtenção de detecção mais específica, informações estruturais mais 

detalhadas das moléculas e consequente elucidação estrutural dos compostos, pode 



 

 

ser utilizada a espectrometria de massas em sequência (EM/EM ou EMn). Nesta 

técnica, o íon precursor de interesse é selecionado, fragmentado, e seus fragmentos 

são, também, reconhecidos. O analisador do tipo ion trap é capaz de realizar este 

tipo de análise: um gás inerte é introduzido na cavidade formada dentro dos 

eletrodos, colidindo com o íon precursor, gerando os fragmentos que são, por sua 

vez, direcionados ao detector. Outro exemplo deste modelo de instrumentação é o 

triplo-quadrupolo (TQD). Como o nome sugere, neste equipamento três quadrupolos 

estão dispostos linearmente, em sequência, em um mesmo sistema de vácuo: o 

primeiro analisador (Q1) isola o íon precursor de interesse; o segundo (Q2) atua 

como uma célula de colisão e gera fragmentos, e o terceiro (Q3) analisa os 

fragmentos obtidos. Na célula de colisão, a espécie isolada em Q1 é ativada a partir 

da colisão das moléculas com um gás inerte, e fragmentada. Este processo leva o 

nome de dissociação induzida por colisão (CID – colision-induced dissociation) (Ho 

et al., 2003; Ardrey, 2003; Wolfender, 2009). 

Diferentes modos de obtenção de dados podem ser selecionados quando 

utilizado o analisador triplo-quadrupolo. Geralmente, para fins de quantificação, 

aplica-se o modo MRM (multiple reaction monitoring), que monitora a presença da 

transição íon precursor/íon fragmento pré-determinada (Ho et al., 2003). O modo 

MRM garante alta seletividade, ao analisar apenas moléculas de razão m/z 

específicas da substância em análise, e alta sensibilidade, uma vez que Q1 isola a 

substância de interesse, reduzindo a presença de possíveis interferentes da amostra 

(Domon & Aebersold, 2006). Estas características favorecem a utilização desta 

técnica na análise de produtos naturais, geralmente provenientes de matrizes 

complexas. 

 

1.5. Validação 

Segunda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a validação de 

um método analítico consiste na confirmação objetiva de que este método atende 

requisitos específicos para o uso pretendido. Assim, a fim de verificar a adequação 

do método desenvolvido às análises necessárias, podem ser avaliados parâmetros 

como Linearidade e Intervalo. A Linearidade é definida como a capacidade de um 

método de demonstrar que os resultados obtidos são diretamente proporcionais à 



 

 

concentração de analito na amostra, dentro de uma determinada faixa de trabalho. O 

Intervalo, por sua vez, normalmente é derivado do estudo de Linearidade, e é 

estabelecido pela confirmação de que o método apresenta Exatidão e Precisão 

adequadas quando aplicado a amostras contendo quantidades de substâncias 

dentro do intervalo especificado. A Repetibilidade é considerada um nível de 

Precisão, e avalia a concordância entre os resultados obtidos dentro de um curto 

período de tempo, com o mesmo analista e a mesma instrumentação (ANVISA, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Conclusão 

Com base nas análises realizadas foi possível concluir que os métodos 

analíticos utilizados mostraram-se eficazes para o desenvolvimento do trabalho e 

obtenção dos dados qualitativos e quantitativos.  O desenho experimental planejado 

foi satisfatório, com coletas, indivíduos e réplicas suficientes para a realização das 

análises estatísticas necessárias. 

Em relação à quantificação de ácidos clorogênicos, foi possível constatar que 

os indivíduos das espécies Café e Pitanga apresentam as maiores concentrações 

destas substâncias em suas folhas. Observou-se, ainda, que não há um acúmulo 

significativo dos compostos em estudo até duas horas após a coleta, e que as 

espécies observadas não mostram um padrão de variação na concentração das 

substâncias de interesse neste intervalo. 

 Ao observar um espaço de tempo mais amplo, por outro lado, foi constatado o 

acúmulo de diversos compostos analisados em indivíduos das espécies Alecrim, 

Café, Limão e Pitanga. Estes resultados corroboram a hipótese de que os ácidos 

clorogênicos são produtos do metabolismo secundário vegetal e, também, podem 

ser gerados a partir de catabolismo de substâncias de maior massa molecular após 

o início do processo de morte tecidual. As ligninas podem ser uma das 

macroestruturas que geram compostos C6C3 a partir de sua decomposição, porém 

os mecanismos que amparam a produção dos derivados de ácidos hidroxicinâmicos 

no catabolismo não foram esclarecidos e abrem uma nova perspectiva de 

investigação. 
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